
“Gyvenkite  Dvasia  (...).  Jei  leidžiatės  Dvasios  vadovaujami,  jūs 
nebesate įstatymo valdžioje” (Gal 5,16.18).

“Jūs esate pašaukti laisvei” (Gal 5,13). Tai skelbimas, kuriuo Paulius iš 
Tarso  kreipiasi  į  Galatijos  krikščionių  bendruomenes.  Skelbimas,  kuriame 
nuskamba Jėzaus pasakyti žodžiai, kad padarys mus “iš tiesų laisvus” (Jn 8,36).

Laisvus nuo ko? Galatijos krikščionys buvo išlaisvinti iš Mozės įstatymo 
prievolių.  Ši  laisvė  vėliau  buvo  duota  visiems  krikščionims.  Ir  dar  daugiau: 
esame išlaisvinti iš nuodėmės ir jos pasekmių: iš mūsų baimių, netramdomo 
savų  interesų  siekimo,  kultūrinių  apribojimų,  visuomenės  primetamų 
sąlyginumų...  Todėl  esame  laisvi,  kai  laikomės  krikščionybės  socialinio  ir 
religinio elgesio normų, nejaučiame jų kaip mums iš šalies primestų pareigų.

Mums galioja naujas įstatymas, “Kristaus įstatymas” (Gal 6,2) - kaip jį 
vadina Paulius - įrašytas mūsų pačių širdyse, pražystantis iš vidaus, iš žmogaus, 
kuris tapo nauju per Kristaus meilę: “laisvės įstatymas” (Jok 2,12). Įstatymas, 
kartu suteikiantis ir jėgų jo įgyvendinimui. 

Esame  laisvi,  nes  mus  veda  Jėzaus  Dvasia,  kuri  gyvena  mumyse. 
Todėl esame kviečiami:

“Gyvenkite  Dvasia  (...).  Jei  leidžiatės  Dvasios  vadovaujami,  jūs 
nebesate įstatymo valdžioje”.

Šiuo Sekminių laikotarpiu vėl  patiriame, kaip  Dvasia nusileidžia  ant 
Marijos ir vakarienbutyje susirinkusių apaštalų. Savo ugnies liežuviais ji išlieja 
Dievo meilę (plg. Rom 5,5) širdyse. Tai ir yra “naujasis įstatymas”: meilė.

Šventoji  Dvasia yra Dievo Meilė,  kuri,  įėjusi  į  mus,  perkeičia mūsų 
širdį, išlieja ten savo meilę ir moko veikti meilėje ir iš meilės.

Tai  meilė  mus  veda,  pasiūlo  atsakymą  įvairiose  situacijose  ir 
pasirinkimuose,  kuriems  esame  šaukiami.  Meilė  moko  atskirti:  tai  -  gera, 
darysiu; tai yra bloga, nedarysiu. Meilė skatina veikti siekiant kitų gerovės.

Esame vedami ne iš išorės, bet naujojo gyvenimo principo, kurį mums 
davė Dvasia. Jėgos, širdis, protas, visi mūsų gebėjimai gali “gyventi Dvasia”, 
nes juos apjungė meilė ir jie yra visiškai pavaldūs planui, kurį Dievas paruošė 
mums ir visuomenei.

Esame laisvi mylėti.

“Gyvenkite  Dvasia  (...).  Jei  leidžiatės  Dvasios  vadovaujami,  jūs 
nebesate įstatymo valdžioje”.

“Jei  leidžiatės  vadovaujami...”.  Visada  slypi  pavojus,  kad  kažkas 
Dvasiai gali sutrukdyti užvaldyti mūsų protą, mūsų širdį. Galima priešintis jos 
balsui  ir  jos  vedimui,  galima  “nuliūdinti”  ir  net  “užgesinti”  (1Tes  5,19)  Ją 
mumyse. Dažnai pasiduodame labiau savo nei Jos troškimams, savo, o ne Jos 
norams.

Tad kaip leistis vadovaujamiems balso, kuris kalba mumyse? Kur jis 
mus  veda?  Paulius  tai  primena  ankstesnėse  eilutėse:  visas  naujas  laisvės 
įstatymas  yra  sutelktas  į  vieną  mintį:  meilę  artimui.  Paulius  sako,  kad  būti 
laisviems, reiškia tapti kitų vergais, vieni kitiems su meile tarnauti (plg.Gal 5,13-
14).  Tas  vidinis  balsas  (=  meilė)  skatina  būti  atidiems  esantiems  šalia, 
išklausyti, dovanoti.

Gali atrodyti keista, tačiau kiekvienas Gyvenimo Žodis galiausiai mus 
ragina mylėti. Tai nėra prievarta, tai Evangelijos logika.

Tik meilėje esame autentiški krikščionys.

“Gyvenkite  Dvasia  (...).  Jei  leidžiatės  Dvasios  vadovaujami,  jūs 
nebesate įstatymo valdžioje”.

Leiskime Dvasiai vesti mus meilės keliu. Galime kreiptis į ją taip:
Tu esi šviesa, džiaugsmas, grožis.
Tu  patrauki  sielas,  Tu  uždegi  širdis  ir  įkvepi  gilias  bei  šventumo 

siekiančias mintis su netikėtais asmeniniais įsipareigojimais.
Tu pašventini.  Tu,  Šventoji  Dvasia, būdama tokia santūri  – nors ir 

audringa bei parbloškianti - dvelki kaip lengvas vėjelis, kurį mažai kas sugeba 
išgirsti ir pajusti: pažvelk į mūsų grubumą ir padaryk mus Tavo garbintojais. 
Kad  nepraeitų  nė  dienos,  kuomet  į  Tave  nesikreiptume,  Tau  nedėkotume, 
Tavęs negarbintume ir nemylėtume, kuomet negyventume kaip ištikimi Tavo 
tarnai. 

Prašome suteikti mums šią malonę.
Chiara Lubich
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